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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kinerja Keuangan 

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Pengertian kinerja menurut Sugiyarso dan Winarni (2005:111) adalah 

sebagai berikut: 

"Kinerja dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tujuan 

perusahaan, tingkat pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian 

pelaksanaan tugas secara aktual dan pencapaian misi perusahaan. Kinerja juga 

dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut."  

Menurut Mulyadi (2001:415-416) mendefinisikan penilaian kinerja 

sebagai berikut: 

"Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya". 

Sedangkan menurut Sugiyarso dan Winarni (2005:111), penilaian 

kinerja adalah: 

"Penilaian kinerja perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting karena berdasarkan hasil penilaian tersebut ukuran keberhasilan suatu 

perusahaan selama suatu periode tertentu dapat diketahui, dan dengan demikian  

hasil penilaian tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi usaha 

perbaikan maupun peningkatan kinerja perusahaan selanjutnya."     
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Menurut Heni Heriyani (2006:8), mendefinisikan keuangan sebagai 

berikut: 

"Keuangan adalah bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang 

menangani masalah keuangan perusahaan yang merupakan modal pemilik 

perusahaan untuk diberdayagunakan sehingga dapat memberikan hasil yang 

jauh lebih baik." 

Berarti berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, kinerja 

keuangan adalah suatu prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam 

mengelola keuangan perusahaan sehingga mampu mencapai tujuan yang 

diinginkan. Penilaian kinerja keuangan itu sendiri berkaitan erat dengan informasi 

akuntansi. Akuntansi dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan 

hasil operasi serta kinerja keuangan perusahaan seperti tercermin dalam laporan 

keuangan perusahaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi dalam laporan 

keuangan dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Pada umumnya 

perusahaan yang mampu mengelola operasional secara efektif dan efisien maka 

kinerja perusahaannya akan semakin baik, sehingga tingkat keuntungan yang 

dicapai akan semakin tinggi. Apabila kinerja keuangan suatu perusahaan baik, 

maka harga sahamnya akan dapat dinaikkan atau setidaknya dipertahankan 

pada tingkat yang menguntungkan (favorable), sehingga kemampuan 

perusahaan untuk menarik modal baik dengan penjualan saham-saham maupun 

dengan penjualan obligasi akan semakin bertambah besar.  
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2.1.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Mulyadi (2001: 416), tujuan dari penilaian kinerja:  

"Tujuan pokok dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang 

diinginkan."  

Menurut Mulyadi (2001:416) penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk:  

1. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan 

secara maksimum. 

2. Membantu pengambalian keputusan yang berhubungan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

menilai kinerja mereka.  

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan 

 Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan selama ini, dapat 

dianalisa dan dilihat dengan memeriksa bagian keuangan perusahaan. Hal ini, 

dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. 
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2.2 Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:105) : 

"Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu." 

Menurut Henry Simamora (2000:516) : 

"Laporan keuangan (financial stetement) dirancang untuk membantu para 

pemakai laporan dalam mengidentifikasi hubungan-hubungan dan trend-trend 

kunci." 

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah informasi tentang data keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi para pemakai dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan 

merupakan suatu refleksi hasil kerja manajer dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan dan merupakan alat komunikasi antara manajer perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. 

Tujuan laporan keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan 

penyajian (Standar Akuntansi Keuangan 2004:2) adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. 

Melalui laporan keuangan secara periodik tersebut dapat dilaporkan 

imformasi mengenai suatu perusahaan yang berupa : (Sofyan Syafri Harahap, 

2004:132-133) 

1. Informasi mengenai aktiva dan kewajiban serta modal perusahaan. 
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2. Informasi mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi 

kewajiban) yang timbul dari aktivitas usaha perusahaan dalam rangka 

memperoleh laba. 

3. Informasi mengenai hasil usaha perusahaan yang dapat dipakai sebagai 

dana untuk menilai dan membuat estimasi tentang kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. 

4. Informasi mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban yang disebabkan 

oleh aktivitas pembiayaan dan investasi. 

5. Informasi penting lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang 

relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti kebijakan akuntansi yang 

dianut perusahaan. 

Laporan keuangan memberikan informasi penting mengenai suatu 

perusahaan yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam suatu mata uang, 

sementara informasi penting mengenai perusahaan tidak dapat dinyatakan 

dengan suatu mata uang, seperti latar belakang perusahaan, pengalaman, 

kemampuan manajemen, loyalitas, produktivitas karyawan dan lainnya. Hal ini 

merupakan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. 

Analisis terhadap laporan keuangan ini dimaksudkan untuk membuat 

informasi dalam suatu laporan keuangan perusahaan yang bersifat kompleks 

menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana dan mudah dipahami. 

 

2.2.1 Tujuan dan Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan kepada semua pihak yang 

berkepentingan dengan eksistensi perusahaan, pada hakekatnya merupakan 
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alat komunikasi. Artinya laporan keuangan itu adalah alat yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan kegiatan-

kegiatan lainnya kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut. 

Laporan keuangan disusun berdasarkan atas catatan akuntansi sebagai 

sumbernya. Penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan secara teratur 

dan dalam interval waktu yang berbeda pula. Laporan keuangan tersebut 

disusun  dengan maksud memberikan laporan hasil usaha, posisi finansial 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan keberadaan perusahaan.   

Menurut standar akuntansi keuangan (2004:4), tujuan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 

sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa lalu. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan 

kepadanya. 

Menurut standar akuntansi keuangan (2004:4), pemakai laporan 

keuangan meliputi: investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi 

pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan 

masyarakat.  
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Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu aktivitas yang bersifat 

teknis berdasarkan pada metode-metode dan prosedur-prosedur yang 

memerlukan penjelasan-penjelasan agar tujuan atau maksud untuk menyediakan 

informasi yang bermanfaat itu dapat tercapai. Laporan keuangan merupakan 

suatu usaha yang mencoba memberikan gambaran tentang hasil akhir dari suatu 

kegiatan atau transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode yang bersangkutan 

dan sudah barang tentu sangat kompleks. Arti dan makna yang dimaksud dalam 

laporan keuangan itu harus disimpulkan melalui analisa dan interpretasi terhadap 

laporan keuangan itu diperlukan agar dapat dipakai sebagai alat bantu bagi para 

pemilik, manajemen dan pihak-pihak yang membutuhkannya. 

 

2.2.2 Jenis laporan Keuangan    

Analisis keuangan perusahaan meliputi penggunaan dari bermacam 

laporan keuangan. Menurut Mamduh dan Abdul Halim (2005:12-21), secara 

umum ada tiga bentuk laporan keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan, yaitu: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. 

Neraca  bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu waktu tertentu (snapshot keuangan perusahaan), 

yang meliputi asset (sumber daya atau resources) perusahaan dan klaim 

atas asset  tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri). 

Persamaan neraca adalah: 

PemilikModalgHuAsset += tan  

 



 30

2. Laporan Rugi-Laba (Income Statement) 

Laporan rugi-laba merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka 

waktu tertentu. Berbeda dengan neraca yang merupakan snapshot, maka 

laporan rugi-laba mencakup suatu periode tertentu. 

Laba bersih merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan 

total biaya. 

3. Laporan Aliran Kas (Cash Flow) 

Laporan aliran kas menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih 

pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu operasi, 

investasi, dan pendanaan.  

Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

yang sebenarnya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.  

Laporan keuangan tersebut disusun dengan maksud untuk menyediakan 

informasi manajerial suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dari 3 

(tiga) laporan keuangan tersebut, dapat dikembangkan menjadi susunan 

keuangan yang dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Kekuatan pasar harus di pahami jika hendak dimanfaatkan dengan tepat, dan 

kelemahan harus dikenali jika hendak dilakukan tindakan perbaikan. Disinilah 

diperlukan analisis keuangan agar mengetahui tingkat kesehatan perusahaan. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan secara luas akan memberikan manfaat mengenai 

tingkat kesehatan perusahaan tersebut dengan dilakukan analisis laporan 

keuangan. Analisis laporan keuangan mengukur antara unsur-unsur laporan 
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keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk 

mengetahui arah perkembangannya. Analisis laporan keuangan merupakan 

bagian integral dari proses pengambilan keputusan pihak-pihak yang terkait. Dari 

hasil analisis atas laporan keuangan masa lalu dan sekarang, dapat diketahui 

kinerja keuangan dan dapat dievaluasi baik potensi maupun risiko di masa depan 

dapat diatasi. 

Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan 

perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa 

lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa datang. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan di dalam menganalisa keadaan perusahaan, tetapi analisa dengan 

menggunakan rasio merupakan hal yang sangat umum digunakan di mana 

hasilnya akan memberikan pengukuran relatif dari operasi perusahaan. 

Untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja perusahaan, para analisa 

keuangan membutuhkan sesuatu di dalam memeriksa tingkat kesehatan 

perusahaan. Alat yang biasa dipergunakan untuk memeriksa adalah rasio 

keuangan. Dengan rasio keuangan ini dapat diketahui posisi dan kinerja 

perusahaan, di mana dengan menggabungkan dua (2) bagian data keuangan 

perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh Van Horn dan Wachowicz (2005:132) 

"Financial ratio is an index that relates two accounting numbers and is 

obstained by dividing one number by the other". 

Menurut Van Horn dan Wachowicz (2005:202), analisis rasio keuangan 

dibagi menjadi dua jenis yaitu perbandingan secara internal (internal comparison) 

dan perbandingan secara eksternal (external comparison). Internal comparison 

atau perbandingan secara internal adalah analisis yang membandingkan rasio 

sekarang dengan rasio dahulu dan perkiraan di masa mendatang untuk 
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perusahaan yang sama. Ketika laporan keuangan telah disusun dalam suatu 

periode, para analisa dapat mengamati dan mempelajari perubahan komposisi 

sekarang dan sebelumnya dari seluruh hasil rasio keuangan, sehingga dapat 

menentukan apakah perusahaan tersebut menciptakan perbaikan atau 

kemunduran dalam kondisi dan kinerja perusahaan selama ini. Pendek kata, kita 

jangan memperhatikan suatu rasio pada suatu inti dalam satu waktu saja, tetapi 

lebih baik dengan menggunakan seluruh rasio pada beberapa waktu. 

Metode kedua yaitu external comparison atau perbandingan secara 

eksternal merupakan metoda dengan cara membandingkan antara rasio suatu 

perusahaan dengan berbagai perusahaan lainnya yang hampir sama atau 

dengan rata-rata industri pada suatu periode. 

 

2.3.1 Pengguna Rasio Keuangan 

Pada umumnya ada tiga kelompok yang paling berkepentingan dengan 

rasio-rasio keuangan, yaitu: para pemegang saham dan calon pemegang saham, 

kreditur dan calon kreditur serta manajemen perusahaan (the firm's own 

management). Ketiga kelompok ini menggunakan rasio keuangan yang berbeda-

beda untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

 Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian 

utama pada tingkat keuntungan, baik yang sekarang maupun tingkat keuntungan 

di masa yang akan datang. Hal ini sangat penting bagi para pemegang dan calon 

pemegang saham karena tingkat keuntungan akan mempengaruhi harga saham-

saham yang mereka miliki. Di samping tingkat keuntungan, para pemegang 

saham dan calon pemegang saham juga berkepentingan dengan tingkat 

likuidasi, aktivitas serta leverage sebagai faktor lain dalam penilaian kelanjutan 
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hidup perusahaan serta proyeksi terhadap distribusi income pada masa-masa 

yang akan datang. 

Para kreditur pada umumnya merasa berkepentingan terhadap 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban keuangan baik jangka 

pendek dan jangka panjang. Kreditur yang sudah memberikan pinjaman kepada 

perusahaan ingin mendapatkan suatu "jaminan" bahwa perusahaan tempat 

mereka menanamkan modalnya akan mampu membayar bunga dan pinjaman 

pokok tepat pada waktunya. Sedangkan calon kreditur lebih menekankan pada 

struktur financial dan struktur modal perusahaan. 

Kelompok ketiga yang juga berkepentingan dengan rasio keuangan 

adalah manajemen perusahaan sendiri. Manajemen perusahaan merasa 

berkepentingan dengan seluruh keadaan keuangan perusahaan karena mereka 

menyadari bahwa hal-hal tersebutlah yang akan dinilai oleh para pemilik 

perusahaan maupun para kreditur. Jadi sudah tentu dalam hal ini manajemen 

perusahaan akan selalu berusaha atau mempertahankan rasio-rasio yang di 

anggap baik oleh kedua kelompok tersebut. 

Apabila perusahaan berhasil dengan baik, maka harga sahamnya akan 

dapat dinaikkan atau setidaknya dipertahankan pada tingkat yang 

menguntungkan (favorable), sehingga kemampuan perusahaan untuk menarik 

modal baik dengan penjualan saham-saham maupun dengan penjualan obligasi 

akan semakin bertambah besar. Di samping itu rasio-rasio keuangan perusahaan 

ini akan digunakan juga oleh manajemen untuk memonitor keadaan perusahaan 

dari suatu periode ke periode lainnya. Adanya perubahan-perubahan yang tidak 

diharapkan akan segera diketahui dan kemudian dicari langkah-langkah 

pemecahannya.      
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2.3.2 Rasio-Rasio Keuangan   

Karena perbedaan tujuan dan harapan yang ingin dicapai, maka analisis 

keuangan juga beragam. Misalnya supplier akan lebih menekankan segi jaminan 

yang diberikan yang ditujukan dengan besarnya aktiva lancar perusahaan. 

Pemegang saham preferen dan obligasi akan lebih menitikberatkan pada aliran 

kas dalam jangka panjang. Sementara pemilik (pemegang saham) dan calon 

investor akan melihat dari segi profitabilitas dan risiko, karena kestabilan harga 

saham sangat tergantung dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dan dividen 

di masa datang. Bagi manajemen akan lebih memperhatikan semua aspek 

analisis keuangan apakah yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, 

karena tanggungjawab untuk mengelola operasi perusahaan setiap hari dan 

memperoleh laba yang kompetitif. 

Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

dikelompokkan  menjadi 5 (lima) rasio keuangan: 

1. Liquidity ratios 

2. Financial Leverage (Debt) ratios 

3. Activity ratios 

4. Profitability ratios 

5. Growth ratios 

 

2.3.2.1 Liquidity ratios 

Menurut Mamduh dan Abdul Halim (2005:79): 

"Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang 

lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan)." 
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Dengan likuiditas perusahaan secara keseluruhan dimaksudkan bahwa 

aktiva-aktiva lancar dan hutang lancar dipandang masing-masing sebagai satu 

kelompok. Ada dua cara penting dalam pengukuran tingkat likuiditas secara 

menyeluruh, yaitu: 

1. Current ratio 

Current ratio merupakan salah satu rasio financial yang sering digunakan. 

Tingkat current ratio dapat ditentukan dengan jalan membandingkan antara 

current assets dengan current liabilities. 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:135): 

sliabilitiecurrent

assetscurrent
ratioCurrent =   

Tidak ada suatu ketentuan mutlak berapa tingkat current ratio yang dianggap 

baik atau yang harus dipertahankan. Akan tetapi sebagai pedoman umum, 

tingkat current ratio 2,00 sudah dianggap baik. 

2. Acid test ratio atau Quick ratio 

Acid test ratio hampir sama dengan current ratio hanya saja jumlah 

persediaan (inventory) sebagai salah satu dari komponen aktiva lancar harus 

dikeluarkan. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah bahwa 

persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling tidak liquid atau sulit 

untuk diuangkan dengan segera tanpa menurunkan nilainya, sementara dengan 

acid test ratio dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang lebih lancar 

(quick assets) dengan utang lancar. 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:136): 

sliabilitiecurrent

inventoryassetscurrent
ratiotestAcid

−=  
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Acid test ratio sebesar 1,0 pada umumnya sudah dianggap baik, tetapi 

seperti halnya dengan current ratio, tidak ada suatu ketentuan mutlak berapa 

besar acid test ratio yang seharusnya. 

Acid test ratio ini akan memberikan gambaran likuiditas yang lebih tepat 

hanya apabila inventory sulit untuk dijual dengan segera tanpa menurunkan 

nilainya, maka penggunaan acid test ratio lebih disukai.  

 

2.3.2.2 Financial leverage (debt) ratios 

Menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai 

investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan 

modal sendiri. Pengguna hutang itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga 

dimensi: (1) pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas 

kredit yang diberikan; (2) dengan menggunakan hutang maka apabila 

perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lebih besar dari beban 

tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat; dan (3) 

dengan menggunakan hutang maka pemilik memperoleh dana dan tidak 

kehilangan pengendalian perusahaan. 

Pengukuran tingkat hutang perusahaan di dasarkan pada data yang 

berasal dari neraca perusahaan dan rasio yang biasanya digunakan dalam 

pengukuran ini adalah the debt ratio dan the debt equity ratio. 

1. Debt to total Asset ratio 

Rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

kreditur. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan 

para investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin besar. 
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Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:137): 

assetstotal

debttotal
ratioDebt =   

2. The debt-equity ratio 

Rasio ini menunjukkan hubungan antara total pinjaman yang diberikan oleh 

para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan proporsi modal sendiri yang 

rendah untuk membiayai aktiva. Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:137): 

equitysrstockholde

debttotal
ratioequityDebt

'
=   

 

2.3.2.3 Activity ratios 

Activity ratio juga dikenal sebagai turnover ratio menunjukkan tingkat 

efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan 

volume penjualan tertentu. Rasio ini sangat penting bagi para kreditur dan 

pemilik perusahaan, tetapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan, 

Karena hal ini akan menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva di 

dalam perusahaan. 

Sejumlah rasio dapat digunakan untuk mengukur aktivitas dari masing-

masing current account, misalnya pengukuran inventory, account receivable dan 

account payable. 
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1. Tingkat perputaran persediaan (inventory turnover) 

Aktivitas dari inventory di dalam suatu perusahaan diukur dengan tingkat 

perputaran/turnover dari inventory tersebut. Perhitungannya adalah sebagai 

berikut: (Mamduh dan Abdul Halim, 2005:216) 

inventoryaverage

soldgoodoft
turnoverInventory

cos=   

Untuk memperoleh hasil perhitungan yang lebih teliti, maka sebaiknya nilai 

rata-rata inventory diambil dari setiap persediaan setiap bulannya. 

Sementara pendapat menyatakan bahwa semakin tinggi turnover yang 

diperoleh, semakin efisien perusahaan di dalam melaksanakan operasinya. 

Pendapat ini bisa diterima sampai pada suatu titik tertentu, tetapi di luar itu, 

tingginya turnover mungkin saja menimbulkan suatu problem. Misalnya inventory 

turnover dapat ditingkatkan dengan menahan persediaan sekecil mungkin.   

2. Tingkat perputaran piutang (Account Receivable Turnover) 

Seperti halnya dengan inventory turnover, account receivable turnover 

dimaksudkan untuk mengukur aktivitas dari piutang perusahaan. Perhitungannya 

dilakukan sebagai berikut: (Mamduh dan Abdul Halim, 2005:216) 

=turnoverreceivableAccount  
receivableaccountaverage

salescreditannual
 

Semakin tinggi account receivable turnover suatu perusahaan, semakin baik 

pengelolaan piutangnya. Account receivable turnover dapat ditingkatkan dengan 

jalan memperketat kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan 

memperpendek waktu pembayaran. Tetapi kebijaksanaan seperti ini cukup sulit 

untuk diterapkan, karena dengan semakin ketatnya kebijaksanaan penjualan 

kredit, semakin besar volume penjualan kredit akan semakin menurun, sehingga 

hal tersebut bukannya membawa  kebaikan bagi perusahaan bahkan sebaliknya.  
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3. Tingkat perputaran utang dagang (Account payable turnover) 

Pengukuran account payable turnover sama saja dengan pengukuran 

account receivable turnover. Perhitungan account payable turnover ini 

dimaksudkan untuk mengetahui berapa kali utang dagang perusahaan berputar 

dalam setahun. Perhitungannnya adalah sebagai berikut: (Mamduh dan Abdul 

Halim, 2005:216) 

=turnoverpayableAccount
payableacooutaverage

purchasecreditannual
 

4. Total Assets Turnover 

Total assets turnover menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan 

aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin efisien pengguna keseluruhan aktiva di dalam 

menghasilkan penjualan. Total asset turnover ini penting bagi para kreditur dan 

pemilik perusahaan tetapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan, 

karena hal ini akan menunjukkan efisien tidaknya pengguna seluruh aktiva di 

dalam perusahaan. 

Perhitungan total asset turnover dilakukan sebagai berikut: (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005:135): 

salestotal

salesnet
turnoverassetTotal =  

 

2.3.2.4 Profitability ratios 

Pengukuran tingkat profitabilitas akan memungkinkan seorang 

penganalisa untuk mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannnya dengan 

volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. 

Untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada 
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dalam keadaan menguntungkan/profitable. Tanpa adanya keuntungan akan sulit 

bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik 

perusahaan dan terutama sekali pihak manajemen perusahaan akan selalu 

meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti 

keuntungan bagi masa depan perusahaan. 

1. Gross profit margin 

Gross profit margin merupakan pengukuran profitabilitas dalam hubungannya 

dengan volume penjualan, yaitu persentase dari laba kotor (cost of good sold) 

dibandingkan dengan sales, semakin besar gross profit margin semakin baik 

keadaan operasi perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa cost of good sold 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales. Demikian pula sebaliknya, 

semakin rendah gross profit margin, semakin kurang baik operasi perusahaan. 

Gross profit margin dapat dihitung sebagai berikut: (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005:145) 

salesnet

COGSsalesnet
inmprofitGross

−=arg  

2. Return on investment (ROI) 

Return on investment (ROI) atau yang sering disebut dengan return on total 

asset adalah merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik 

keadaan perusahaan. 

Return on investment dapat dihitung sebagai berikut: (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005:147) 

assettotal

taxesafterprofitnet
investmentonturn =Re   
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3. Return on Equity (ROE) 

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) 

yang tersedia bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam 

perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan 

yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. 

Return on equity dihitung sebagai berikut: (Van Horne dan Wachowicz, 

2005:147) 

equitysrstockholde

taxesafterprofitnet
equityonturn

'
Re =  

 

2.3.2.5 Growth Ratio (Rasio Pertumbuhan) 

  Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:309), rasio ini menggambarkan 

persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. 

1. Kenaikan Penjualan 

Rasio ini menunjukkan persentasi kenaikan penjualan tahun ini dibanding 

dengan tahun lalu. Semakin tinggi semakin baik. 

Menururt Sofyan Syafri Harahap (2004:309) : 

LaluTahunPenjualan

LaluTahunPenjualanIniTahunPenjualan
PenjualanKenaikan

−=  

2. Kenaikan Laba Bersih 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih 

dibanding dengan tahun lalu.  

Menururt Sofyan Syafri Harahap (2004:310) : 

LaluTahunBersihLaba

LaluTahunBersihLabaIniTahunBersihLaba
BersihLabaKenaikan

−=  
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3. Kenaikan Aktiva 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan aktiva 

dibanding dengan tahun lalu.  

Menururt Sofyan Syafri Harahap (2004:310) : 

LaluTahunAktiva

LaluTahunAktivaIniTahunAktiva
AktivaKenaikan

−=  

 

2.4 Dividen 

2.4.1 Pengertian Dividen 

Pengertian Dividen menurut Henry Simamora (2000:423) adalah: 

"Dividen adalah pembagian aktiva perusahaan kepada para pemegang 

saham perusahaan." 

Sedangkan menurut Ridwan dan Inge (2003:437) :  

"Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dimiliki perusahaan." 

Berarti dari kedua pengertian di atas, dividen adalah pembagian laba 

kepada pemegang saham beradasarkan banyaknya saham yang dimiliki. 

Pembagian ini tentunya akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia 

bagi perusahaan.  

 

2.4.2 Jenis-jenis Dividen 

Dividen dapat dibedakan menjadi lima jenis yaitu: (Wibowo dan 

Abubakar Arif, 2003:64-67) 

1. Cash dividend 

Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham yang berbentuk 

tunai/kas. 
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2. Property dividend 

Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham dalam bentuk 

asset selain kas, baik itu berupa perlatan, real estate atau investasi 

tergantung dari keputusan dewan direksi. 

3. Scrip dividend 

Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham oleh perusahaan 

dengan cara menerbitkan surat wesel khusus kepada para pemegang saham 

yang akan dibayarkan pada waktu yang akan datang ditambah dengan 

bunga tertentu. 

4. Liquidating dividend 

Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham yang didasarkan 

kepada modal disetor (paid in capital) bukan didasarkan kepada laba ditahan. 

Jenis ini jarang digunakan, biasanya dibayar ketika perusahaan menurunkan 

kegiatan operasinya secara permanen atau mengakhiri segala urusannya. 

5. Stock dividend 

Merupakan distribusi laba kepada para pemegang saham dalam bentuk 

saham/stock. Hal ini dimaksudkan untuk mengkapitalisasi pendapatan 

perusahaan sehingga tidak ada asset yang diberikan. 

Dari kelima jenis dividen tersebut, yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah dividen dalam bentuk tunai (cash dividend). 

 

Cash Dividend 

Dividen kas (cash dividend) adalah pembagian laba oleh perusahaan 

kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk tunai. Jumlah yang diterima 

oleh setiap pemegang saham sepadan dengan banyaknya lembar saham yang 
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dimilikinya. Dividen tunai yang diharapkan merupakan variabel pengembalian 

utama di mana pemiliki dan investor akan menetukan nilai saham. 

Pembayaran dividen dalan bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor 

daripada dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai membantu 

mengurangi ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya kedalam 

perusahaan. Demikian pula stabilitas dividen yang dibayarkan juga akan 

mengurangi ketidakpastian dari profitabilitas perusahaan, sehingga stabilitas 

dividen juga merupakan faktor penting yang barus dipertimbangkan manajemen 

perusahaan 

 Menurut Ridwan dan Inge (2003:380) : 

 "Keputusan dividen dapat mempengaruhi secara signifikan kebutuhan 

pembiayaan eksternal perusahaan. Dengan kata lain jika perusahaan 

membutuhkan pembiayaan, semakin besar dividen tunai yang dibayarkan, 

semakin besar jumlah pembiayaan yang harus diperoleh dari eksternal melalui 

pinjaman atau melalui penjualan saham biasa atau saham preferen."  

 Menurut Henry Simamora (2000:423), biasanya sebuah perusahaan 

harus memenuhi tiga kondisi terlebih dahulu agar dapat membayar dividen kas: 

1. Saldo laba  yang mencukupi 

2. Kas yang memadai 

3. Tindakan formal oleh dewan direksi 

 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Sebelum pembayaran dividen, dalam hal ini adalah cash dividend, 

diputuskan oleh perusahaan, maka perlu terlebih dahulu diperhatikan beberapa 
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faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-fakor tersebut 

menurut Ridwan dan Inge (2003:387-390) adalah: 

1) Peraturan hukum 

a. Peraturan mengenai laba bersih menentukan bahwa dividen dapat 

dibayar dari laba tahun-tahun yang lalu dan laba tahun berjalan. 

b. Peraturan mengenai tindakan yang merugikan modal. Melindungi para 

kreditur dengan melarang pembayaran dividen yang berasal dari modal. 

c. Peraturan mengenai tak mampu bayar. Perusahaan boleh tidak 

membayar dividen jika tidak mampu. 

2) Posisi likuiditas 

Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang diperlukan 

untuk menjalankan usaha. Laba ditahan dari tahun-tahun terdahulu sudah 

diinvestasikan dalam bentuk mesin dan peralatan, persediaan, dan barang-

barang lainnya, bukan disimpan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu 

suatu perusahaan yang keuntungannya luar biasa mungkin saja tidak dapat 

membayar dividen karena keadaan likuiditasnya. Memang perusahaan yang 

sedang tumbuh biasanya betul-betul kekurangan dana. Dalam situasi seperti 

itu mungkin perusahaan memutuskan untuk tidak membayar dividen dalam 

bentuk tunai.  

3) Membayar pinjaman 

Jika perusahaan telah membuat pinjaman untuk memperluas usahanya atau 

untuk pembiayaan lainnya maka ia dapat melunasi pinjamannya pada saat 

jatuh tempo atau ia dapat menyisihkan cadangan-cadangan untuk melunasi 

pinjaman itu nantinya. Jika diputuskan bahwa pinjaman itu akan dilunasi, 

maka biasanya harus ada laba ditahan.  
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4) Kontrak pinjaman 

Kontrak pinjaman, apalagi jika menyangkut pinjaman jangka panjang, 

seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

tunai. 

5) Pengembangan aktiva 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, semakin besar kebutuhannya 

untuk membiayai pengembangan aktiva perusahaan. Semakin banyak dana 

yang dibutuhkan dikemudian hari, semakin banyak laba yang harus ditahan 

dan tidak dibayarkan. Apabila ingin menambah modal dari luar maka sumber 

alami yang tersedia adalah para pemegang saham sekarang, yang sudah 

mengenal perusahaan. Jika keuntungannya dibayarkan kepada mereka 

sebagai dividen dan terkena tarif pajak perorangan yang tinggi, maka hanya 

sebagian saja yang dapat ditanam kembali.  

6) Tingkat pengembalian 

Tingkat pengembalian atas asset menentukan pembagian laba dalam bentuk 

dividen yang dapat digunakan oleh pemegang saham baik ditanamkan 

kembali di dalam perusahaan maupun di tempat lain. 

7) Stabilitas keuntungan 

Perusahaan yang keuntungannya relatif teratur seringkali dapat 

memperkirakan bagaimana keuntungan di kemudian hari. Maka perusahaan 

seperti itu kemungkinan besar akan membagikan keuntungannya dalam 

bentuk dividen dengan persentasi yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang keuntungannya berfluktiuasi. Perusahaan yang kurang 

teratur tidak yakin betul, apakah harapan keuntungannya dalam tahun-tahun 

mendatang dapat terlaksana, karena itu dari keuntungan yang sekarang akan 
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ditahan suatu bagian yang cukup besar. Sebab dividen yang agak rendah 

lebih mudah dipertahankan apabila keuntungan agak menurun di kemudian 

hari. 

8) Pasar modal 

Perusahaan besar yang sudah mantap, dengan profitabilitas yang tinggi dan 

keuntungan yang teratur, dengan mudah dapat masuk ke pasar modal atau 

memperoleh macam-macam dana dari luar untuk pembiayaannya. 

Perusahaan yang sudah mantapakan mempunyai tingkat dividen yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil atau yang masih baru. 

9) Kendali perusahaan 

Jika perusahaan hanya memperluas usahanya dari pembiayaan intern maka 

pembayaran dividen akan berkurang. Kebijakan ini dijalankan atas 

pertimbangan bahwa menambah modal dengan menjual saham biasa akan 

mengurangi pengendalian atas perusahaan itu oleh golongan pemegang 

saham yang kini sedang berkuasa. Selain itu penjualan saham tambahan 

akan memperbesar risiko berfluktuasinya keuntungan bagi para pemegang 

saham. 

10) Keputusan kebijakan dividen 

Hampir semua perusahaan ingin mempertahankan dividen per saham pada 

tingkat yang konstan. Tetapi naiknya dividen selalu terlambat dibandingkan 

denagn naiknya keuntungan. Artinya dividen itu baru akan dinaikkan jika 

sudah jelas bahwa meningkatnya keuntungan itu benar-benar mantap dan 

nampak cukup permanen. Sekali dividen sudah naik, maka segala daya dan 

upaya akan dikerahkan, supaya tingkat dividen yang baru itu dapat terus 

dipertahankan. Jika keuntungannya kemudian menurun, tingkat dividen yang 
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baru untuk sementara akan tetap dipertahankan, sampai betul-betul menjadi 

jelas bahwa keuntungannya memang tak mungkin pulih kembali. 

 

2.4.4 Jenis-jenis Kebijakan Pembayaran Dividen 

Menurut Ridwan dan Inge (2003:391-393) ada tiga jenis kebijakan 

pembayraan dividen, yaitu: 

1. Stabile Amount Pershare  

Pada kebijaksanaan ini besarnya dividend per share yang dibayarkan selalu 

stabil dalam jumlah yang relatif tetap setiap tahunnya walaupun terjadi 

fluktuasi dalam earnings per share. Dividen stabil ini dipertahankan untuk 

beberapa tahun kemudian apabila ternyata pendapatan perusahaan 

meningkat dan kenikan pendapatan tersebut permanen barulah besarnya 

dividend per share dinaikkan dan dividen yang sudah dinaikkan ini akan 

dipertahankan untuk jangka waktu yang relatif panjang. 

2. Constant Payout Ratio 

Pembayaran dividen merupakan persentase yang tetap dari pendapatan 

perusahaan. Jarang sekali perusahaan menjalankan kebijakan dividen jenis 

ini di mana perusahaan membayarkan divivden dalam persentase yang 

konstan terhadap pendapatan perusahaan. Umumnya jika pendapatan 

perusahaan berfluktuasi, maka jumlah dividen yang dibayarkan akan ikut 

berfluktuasi. 

3. Loin Regular Plus Extra 

Kebijakan dividen ini merupakan kombinasi antara jenis pertama dan jenis 

kedua. Perusahaan membayarkan dividen tetap yang rendah tetapi ditambah 

dengan pembayarn extra pada saat tertentu. Dengan cara ini perusahaan 
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dapat menghilangkan ketidakpstian bagi investor mengenai pendapatan 

dividen yang akan diterimanya. Untuk perusahaan yang pendapatannya 

berfluktuasi, jenis ini merupakan pilihan terbaik. 

 

2.4.5 Teori Kebijakan Dividen 

Berikut ini beberapa teori kebijakan dividen menurut buku Financial 

Management yang ditulis oleh Gallagher dan Andrew (2003:466-468) yang 

dapat membantu memahami kebijakan dividen yang ditetapkan oleh perusahaan: 

1. The Residual Theory of Dividends 

The theory hypothesizes that the amount of dividends should not be the focus 

of the company. Instead, the primary issue should be to determine the 

amount of earnings retained within the firm for investment. The amount of 

earnings retained, according to this view, depends on the number and size of 

acceptable capital budgeting projects and the amount of earnings available to 

finance the equity portion of the funds needed to pay for this projets. Any 

earnings left after these projects have been funded are paid out in dividends.   

Teori ini menghipotesiskan bahwa perusahaan harus mementingkan retained 

earnings untuk keperluan investasi daripada untuk pembayaran dividen. 

Besarnya dividen yang dibayarkan tergantung pada tersedianya retained 

earnings setelah dianggarkan untuk keperluan pendanaan proyek modal. 

2. The Clientele Dividend Theory 

The clientele dividend theory is based on the view that investors are attracted 

to a particular company in part because of its dividend policy. 
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According to the clientele dividend theory, each company, therefore, has its 

own clientele of investors who hold the stock in part because of its dividend 

policy. 

If the clientele theory is valid, then it doesn't much matter what a company's 

dividend policy is so long as it has one and sticks to it. If the policy is 

changed, the clientele that liked the old policy will probably sell their stock. A 

new clientele will buy the stock based on the firm's new policy. 

Teori ini mengasumsikan bahwa salah satu alasan kunci investor tertarik 

pada perusahaan tertentu adalah kebijakan dividennya. Investor akan tetap 

menanamkan sahamnya di prusahaan tersebut asalkan perusahaan tidak 

mengubah kebijakan dividennya. Clientele lama mungkin akan menjual 

sahamnya dan setelah itu akan datang clientele baru menggantikannya atas 

dasar kebijakan dividen perusahaan tersebut. 

3. The Signaling Dividend Theory 

The signaling dividend theory is based on the premise that the management 

of a company knows more about the future financial prospects of the firm 

than do the stockholder's. According to this theory, if a company declares are 

dividend larger than that anticipated by the market, this will be interpreted as 

a signal that the future financial prospects of the firm are brighter than 

expexted. 

If a firm's managers believe in the signaling theory, they will always be wary 

of the message their dividend decision may send to investors.    

Teori ini didasarkan pada premise bahwa manajemen mengetahui lebih 

banyak mengenai prospek keuangan daripada pemegang saham. Jadi, 

pembayaran dividen akan mengisyaratkan future financial prospect 
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perusahaan. Peningkatan dividen mengisyaratkan kenaikan future earnings 

dan sebaliknya. Karena itu, pembayaran dividen tergantung pada pesan apa 

yang akan disampaikan manajemen pada investor. 

4. The Bird-in-the-Hand Theory 

The bird-in-the-hand theory claims that stocholder's prefer to receive 

dividends instead of having earnings reinvested in the firm on their behalf. 

Although stockholder's should expect to receive benefits in the form of higher 

future stock prices when earnings are retained and reinvested in their 

company, there is uncertainty about whether the benefits will actually be 

realized. However, if the stockholder's were to receive the earnings now, in 

the form of dividends, they could invest them now in whatever they desired.  

Teori ini menyatakan bahwa para pemegang saham cenderung menyukai 

pembayaran dividen daripada capital gain. Walaupun dengan 

menginvestasikan kembali retained earnings akan menghasilkan future 

earnings yang lebih baik, akan tetapi keuntungan tersebut belum tentu dapat 

terwujud. Dengan mendapatkan dividen, pemegang saham dapat saja 

menginvestasikannya sesuai dengan keinginannya. Jika teori ini valid maka 

saham dari perusahaan yang membayar tinggi dividennya akan populer 

sehingga harga pasar relatif lebih tinggi daripada perusahaan yang 

menginvestasikan kembali pendapatannya.  

5. Modigliani and Miller’s Dividend Theory 

Franco Modigliani and Merton Miller (commonly referred to as M & M) 

theorized in 1961 that dividend policy is irrelevant. Given some simplifying 

assumptions, M&M showed how the value of a company is determined by the 

income produced from its assets, not by its dividend policy.   
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Modigliani dan Miller (M & M) pada tahun 1961 berteori bahwa kebijakan 

dividen adalah irrelevant. Menurut M&M value suatu perusahaan ditentukan 

dari pendapatan yang dihasilkan oleh assets bukan karena kebijakan 

dividennya. 

 

2.4.6 Prosedur Pembayaran Dividen 

Menurut Wibowo dan Abubakar Arif (2003:64) terdapat tiga tanggal 

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembayaran dividen: 

1. Tanggal pengumuman (date of declaration), merupakan tanggal pada saat 

dewan direksi mengumumkan akan membagi dividen,  

2. Tanggal pencatatan (date of record), merupakan saat (waktu) ketika proses 

administrasi terhadap para pemegang saham yang berhak memperoleh 

dividen, dan 

3. Tanggal pembayaran (date of payment), merupakan saat perseroan 

membayarkan atau mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham. 

Di dalam PSAK No.21 paragraf 22 (SAK 2004:21.7) dijelaskan 

mengenai timbulnya kewajiban perusahaan untuk membayarkan dividen serta 

pengungkapannnya: 

 "Kewajiban perusahaan untuk membagi dividen timbul pada saat 

deklarasi dividen, dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan 

dibebani dengan jumlah dividen termaksud. Kewajiban yang timbul lazimnya 

disajikan dalam kelompok kewajiban lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk 

aktiva bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aktiva yang 

diserahkan. Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aktiva 
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bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan." 

 Menurut standar akuntansi keuangan (2004:21.11), pengungkapan 

dividen meliputi : 

1. jumlah dividen 

2. dividen per lembar saham 

3. bentuk dividen 

4. batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen 

5. hutang dividen 

6. hutang dividen per lembar saham 

7. pengumuman pembagian dividen, setelah tanggal neraca, sebelum tanggal 

Pendapat Akuntan Independen 

8. jumlah kapitalisasi dividen saham dan pecah-saham, per lembar dan jumlah 

keseluruhan, dan 

9. laba per saham perlu disaji ulang (restated) berdasarkan jumlah saham yang 

setara setelah pecah-saham agar dapat diperbandingkan. 

 

2.4.7 Dividend Payout Ratio 

Menurut Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK 2004) nomor 

2 paragraf 33: 

"Dividen yang dibayar dapat diklasifikasi sebagai arus kas pendanaan 

karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, 

dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasi sebagai komponen arus kas dari 

aktivitas operasi dengan maksud membantu para pengguna laporan arus kas 
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dalam menilai kemampuan perusahaan yang membayar dividen dari arus kas 

operasi." 

 Sementara dalam paragraf 57 juga disebutkan bahwa  

"Dividen yang dibayarkan harus diungkapkan tersendiri dan harus 

diklasifikasi secara konsisten antarperiode sebagai aktivitas operasi, investasi, 

atau pendanaan." 

 Besarnya bagian laba yang dibagikan pada pemegang saham disebut 

dividend payout. Rasio antara dividend payout dengan laba perusahaan disebut 

dividend payout ratio.  

 Menurut Henry Simamora (2000:532) : 

 "Dividend payout ratio adalah persentase laba saham biasa yang 

dibayarkan dalam bentuk dividen." 

ShareperEarning

ShareperPaidDividend
RatioPayoutDividend =  

 

2.5 Pengaruh  Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Kebijakan 

Dividen 

Pengaruh Acid Test Ratio terhadap Kebijakan Dividen 

 Menurut Henry Simamora (2000:423,) Acid test ratio menunjukkan 

kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya dari aktiva 

cepatnya (quick assets). Untuk itu, ukuran likuiditas perusahaan yang lebih teliti 

ditemukan pada rasio ini. 

 Perusahaan untuk membayar dividen memerlukan aliran kas keluar, 

sehingga harus tersedia likuiditas yang cukup. Semakin tinggi likuiditas yang 

dimiliki perusahaan, semakin mampu membayar dividen. Menurut Gill dan 
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Green (1993) yang diacu Yuniningsih (2002) menemukan bahwa likuiditas 

suatu perusahaan memiliki pengaruh yang positif dengan dividend payout ratio. 

 

Pengaruh Debt to Total Asset Ratio terhadap Kebijakan Dividen 

 Menurut Lyn dan Ailen (2004:185), debt to total asset ratio untuk 

mengukur sejauhmana total aktiva yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi 

tingkat hutang suatu perusahaan semakin banyak dana yang tersedia untuk 

membayar dividen yang lebih tinggi karena akan memberikan sinyal positif dan 

menyebabkan nilai perusahaan naik. Frank dan Goyal (2000) yang diacu 

Yuniningsih (2002) menyatakan bahwa perusahaan besar akan menambah 

hutang untuk mendukung pembayaran dividen. Menurut Yuniningsih (2002) 

menyatakan bahwa variabel financial leverage memiliki koefisien positif dengan 

dividend payout ratio. 

Menurut Sunarto dan Andi (2003), semakin besar debt to total asset 

ratio menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak 

eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya hutang (biaya bunga) 

yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan semakin meningkatnya rasio debt 

to total asset ratio (dimana beban hutang juga semakin besar) maka hal tersebut 

berdampak terhadap profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian 

digunakan untuk membayar pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, 

maka profitabilitas (earnings after tax) semakin berkurang karena sebagian 

digunakan untuk membayar bunga, maka hak para pemegang saham (dividen) 

juga semakin berkurang/menurun. Teori ini didukung oleh Parthington (1989) 

yang menunjukkan bahwa hutang yang tinggi akan mempengaruhi pembayaran 

dividen yang semakin rendah.   
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Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Kebijakan Dividen 

 Menurut Lyn dan Aileen (2004:184), total asset turnover mengukur 

efisiensi dalam mengelola seluruh aktiva. Total asset turnover menunjukkan 

seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan. 

Umumnya semakin tinggi rasio ini, semakin kecil investasi yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan dan dengan demikian lebih 

menguntungkan bagi perusahaan (Lyn dan Aileen, 2004:184). Karena investasi 

yang dibutuhkan semakin kecil, maka dana yang tertanam di perusahaan akan 

semakin banyak, yang tentu saja bisa menyebabkan perusahaan akan 

membagikan dividen.     

 

Pengaruh Return on Investment terhadap Kebijakan Dividen 

 Menurut Dwi dan Rifka (2002:85), rasio ini mengukur tingkat kembalian 

investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan total 

aktiva yang dimiliki. 

 Untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah 

berada dalam keadaan menguntungkan/profitable. Tanpa adanya keuntungan 

akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar, seperti penjualan 

saham yang memberikan kewajiban pihak perusahaan membayarkan dividen 

kepada para pemegang saham. 

 Besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi 

besar kecilnya dividen. Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang 

diperoleh perusahaan akan mengakibatkan semakin besar dividen yang akan 

dibagikan atau sebaliknya. Yuniningsih (2002) menyatakan bahwa profitabilitas 

mempunyai koefisien positif terhadap dividend payout ratio. 
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Pengaruh Kenaikan Aktiva terhadap Kebijakan Dividen 

 Menurut Sofyan S. Harahap (2004:310), rasio ini menunjukkan 

persentasi kenaikan aktiva tahun ini dibandingkan tahun lalu.   

Perusahaan yang semakin cepat pertumbuhannya, maka kebutuhan untuk 

membiayai pengembangan aktiva perusahaan di masa yang akan datang akan 

semakin besar. Untuk itu, perusahaan membutuhkan modal dari luar, dan 

biasanya perusahaan memilih pemegang saham untuk mendukung hal tersebut. 

Jika keuntungannya dibayarkan kepada mereka sebagai dividen dan terkena tarif 

pajak perorangan yang tinggi, maka hanya sebagian saja yang dapat ditanam 

kembali (Ridwan dan Inge, 2003:389) 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa makin cepat tingkat 

pengembangan aktiva perusahaan, makin besar dana yang dibutuhkan, makin 

besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan dan makin besar pula 

pendapatan yang diterima dalam perusahaan, sehingga makin rendah dividen 

yang dibayarkan. Mira Indah Palupi (2005) dalam hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 

 

 

 

  

 

 

 

 


